РІШЕННЯ № 31
«Про закриття
дисциплінарної справи»
5 жовтня 2021 року

м. Кропивницький

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської
області у складі дисциплінарної палати - голови палати Квашука О.Д., членів
палати – Бравермана В.О., Звіздуна А.М., Ковальова Ю.В., Майнард Н.О.,
Нікішова Г.І. та Кричуна Ю.А., який не брав участі у голосуванні відповідно до
абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
розглянувши у відкритому засіданні дисциплінарну справу, порушену стосовно
адвоката ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№ <…> від <…> р., видане Радою адвокатів Черкаської області на підставі
рішення № <…> від <…> р. (анульоване <…> р. у зв'язку із припиненням права
на заняття адвокатською діяльністю за заявою адвоката), ВСТАНОВИЛА:
20.04.2021 р. до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії Кіровоградської
області надійшла для розгляду скарга ОСОБА_2 на поведінку адвоката
ОСОБА_1.
Предметом оскарження є здійснення адвокатом, у період зупинення його
права на заняття адвокатською діяльністю, представництва сторін у судових
спорах, у яких брав участь скаржник.
У скарзі також стверджується про неетичну поведінку адвоката у суді під
час надання правової допомоги.
ОСОБА_2 ставить питання про застосування до адвоката
дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття
адвокатською діяльністю.
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Рішенням дисциплінарної палати № 10 від 15.06.2021 р. стосовно адвоката
ОСОБА_1, у частині відомостей щодо вчинення дій із представництва у суді
упродовж періоду зупинення права на заняття адвокатською діяльністю,
порушено дисциплінарну справу за ознаками ймовірно вчиненого
дисциплінарного проступку у формі порушення обов'язків адвоката,
передбачених законом.
Засідання у дисциплінарній справі були призначені на 07.07.2021 р.,
28.07.2021 р., 07.09.2021 р. та 05.10.2021 р.
На засідання палати 07.09.2021 р. скаржник та адвокат не з'явилися,
заявивши клопотання про відкладення (зупинення) розгляду справи.
До засідання, призначеного на 05.10.2021 р. скаржник, у телефонному
режимі, заявив клопотання про перенесення розгляду справи на іншу дату;
адвокат - повідомив про те, що ним подано заяву до Ради адвокатів Черкаської
області про припинення його права на заняття адвокатською діяльністю.
Протокольно оформленим рішенням палати від 05.10.2021 р. у задоволенні
клопотання про відкладення засідання відмовлено з підстав, передбачених абз. 4
ч. 2 ст. 40 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”.
Дисциплінарною палатою ухвалено рішення про закриття дисциплінарної
справи з наступних підстав.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську
діяльність” (далі — Закон № 5076-VI) адвокат — фізична особа, яка здійснює
адвокатську діяльність на підставах та у порядку, що передбачені цим Законом.
Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну
освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із
Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як
державної", має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала
кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим
Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю (ч. 1 ст. 6 Закону № 5076-VI).
Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону № 5076-VI особі, яка склала присягу
адвоката України, радою адвокатів регіону у день складення присяги безоплатно
видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та
посвідчення адвоката України.
У силу ч.ч. 1, 3 ст. 32 Закону № 5076-VI право на заняття адвокатською
діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва, зокрема, у разі подання
адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською діяльністю. У
цьому разі право припиняється з дня подання раді адвокатів регіону за адресою
робочого місця адвоката відповідної заяви.
Припинення права особи на заняття адвокатською діяльністю має
наслідком припинення права такої діяльності та права особи на участь у роботі
органів адвокатського самоврядування (ч. 5 ст. 32 Закону № 5076-VI).
За змістом вищенаведених положень ст.ст. 1, 6, 12, 32 Закону № 5076-VI
право на заняття адвокатською діяльністю виникає в особи з часу отримання нею
відповідного свідоцтва та припиняється днем його анулювання.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 33 Закону № 5076-VI адвоката може бути
притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного
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провадження з підстав, передбачених цим Законом. Дисциплінарне провадження
— процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у
діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення
перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення
дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття рішення
у дисциплінарній справі (ст. 37 Закону № 5076-VI).
Під час дисциплінарного провадження адвокат має права, передбачені абз.
2 ч. 2 ст. 40 Закону № 5076-VI.
Достовірно встановлено, що право на заняття адвокатською діяльністю
ОСОБА_1 припинено з 04.10.2021 р.
З дня анулювання свідоцтва адвокатська діяльність особи припиняється,
така особа втрачає правовий статус адвоката і позбавляється можливості
реалізувати належні адвокату професійні права, у тому числі пов'язані зі
здійсненням щодо нього дисциплінарного провадження (ч. 2 ст. 40 Закону №
5076-VI).
У свою чергу, компетенція дисциплінарної палати КДКА на здійснення
стосовно особи дисциплінарного провадження у порядку, визначеному розділом
VI “Дисциплінарна відповідальність адвоката” Закону № 5076-VI, може бути
реалізована лише у випадку наявності у такої особи спеціального правового
статусу (спеціальної праводієздатності) адвоката.
У даному випадку ОСОБА_1 втратив статус адвоката з 04.10.2021 р., дня
подання заяви про припинення права на заняття адвокатською діяльністю, до
завершення розгляду дисциплінарної справи стосовно нього.
На переконання палати, припинення права особи на заняття адвокатською
діяльністю є достатнім юридичним фактом, що обумовлює обов'язкове закриття
дисциплінарного провадження, яке здійснювалося щодо такої особи.
У ч. 1 ст. 41 Закону № 5076-VI передбачене право дисциплінарної палати
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури прийняти рішення про
закриття дисциплінарної справи.
З огляду на вищенаведені мотиви палата дійшла висновку, що
дисциплінарна справа, порушена стосовно адвоката ОСОБА_1 рішенням № 10
від 15.06.2021 р., підлягає закриттю.
Керуючись ст.ст. 32, 33, 41, 42 Закону № 5076-VI, палата
ВИРІШИЛА:
Дисциплінарну справу, порушену стосовно адвоката ОСОБА_1, закрити.
Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» рішення дисциплінарної палати може бути оскаржено
адвокатом чи особою, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність
адвоката, протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
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Голова дисциплінарної палати

О.Д. Квашук

Секретар засідання

В.О. Браверман
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